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PRO NI I PRO NĚJ…
Pro zajištění krásy a zdraví naší pleti je důležité vybrat optimální
kosmetické výrobky. Rozhodnutí nám ovšem neulehčuje široká
nabídka v prodejních regálech drogerií.
Vyzkoušením různých produktů se můžeme přiblížit potřebám pleti.
To ale vždy nemusí vést k požadovaným výsledkům. Kožní
problémy jako nedostatek hydratace, tvorba přebytečného mazu
nebo přecitlivělost pokožky vyžaduje odbornou pomoc
kosmetického institutu.
Kompetence jako teoretické a praktické znalosti kosmetiček
s ohledem na speciální přírodní produkty z katalogu domácí
péče »Salon Exclusiv« pomohou vypracovat optimální plán péče
jak pro ženy, tak pro muže. To zajistí úspěch na cestě ke krásné
a zářivé pleti.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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přírodní hydratační péče o pleť
Naše nová řada HYALURON
je založena na revoluční a
patentované formě 100%
přírodní kyselině hyaluronové.
Ta proniká z důvodu nízké
molekulové hmotnosti do
hlubších vrstev pleti a podporuje
tvorbu důležitých buněk, které
tvoří dva z nejdůležitějších
kožních proteinů: kolagen a
elastin.
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Řada HYALURON napomáhá
pleti obnovit schopnost hydratace
a má okamžitý liftingový efekt.
Pružnost a elasticita pleti bude
vylepšena. Textura pleti bude
hladší a plnější a celkově se
obnoví rysy obličeje. Pleť se stane
mladší, vitální, hladká, sametově
hebká a pevná. Tento mladistvý a
svěží vzhled vydrží po celý den.

24h KRÉM

24h KRÉM

normalní až smíšená pleť
dlouhotrvající hydratace & zpevnění
KYSELINA HYALURONOVÁ*
& KARNOSIN

suchá pleť
dlouhotrvající hydratace & zpevnění
KYSELINA HYALURONOVÁ*
& CERAMID KOMPLEX

Způsobuje optimální a dlouhotrvající
hydrataci v hlubších vrstvách pleti.
Podporuje tvorbu důležitých buněk,
které tvoří dva z nejdůležitějších
proteinů: kolagen a elastin. Klinické
testy prokázaly, že pleť je po aplikaci
výrazně hydratovaná, pevnější, hladší
a s lepším tónem.

Ideální řešení pro péči o suchou až velice
suchou pleť obličeje, krku a dekoltu, pro péči
dehydratované pleti, pleti s porušenou
ochrannou funkcí, slabou, vystresovanou,
unavenou a povislou pleť s výraznými vráskami.
Podporuje tvorbu důležitých buněk, které tvoří
dva nejdůležitější proteiny: kolagen a elastin a
zvyšuje hydrataci, pevnost, hebkost a pružnost.

50 ml

50 ml

5

HYALURON MLÉKO
pro všechny typy pleti
čištění & odstranění Make-upu
HYALURONIC ACID* &
COMPLEX OF NURTURING
OILS
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Hyaluron mléko důkladně
ostraní Make-up, čistí pleť a
připraví ji pro další péči.
Nevysušuje a nedráždí pleť.
200 ml

HYALURON
TONIKUM
pro všechny typy pleti
ultrahluboká a dlouhotrvající
hydratace
HYALURONIC ACID* &
PANTHENOL
Hyaluron Tonikum poskytuje
intenzivní, optimální a
dlouhotrvající hydrataci, napnutí
a pružnost. Po použití tonika
může pleť optimálně přijímat
aktivní obsažené látky dalších
pečujících produktů.
200 ml

pro mastnou a smíšenou pleť
Mastná pleť má několik výhod – její
mladistvý vzhled je zachován po delší
dobu, první vrásky se objevují později,
není tak citlivá a tuková vrstva na
povrchu pleti brání ztrátě hydratace.
Přesto by péče o mastnou pleť neměla
být opomíjena. Problémy mastné pleti
jsou, že je často nečistá, má rozšířené
a ucpané póry, povrch pleti je vysušený
a vypadá zašedle a jednotvárně.
Mastná pleť potřebuje speciální péči
kosmetických produktů, které:
- nevysušují pokožku,
- reguluje produkci kožního mazu,
- obsahuje ochrannou hydro –
lipidovou vrstvu,
- chrání pleť před volnými radikály,
- obnovuje a stimuluje tvorbu kolagenu
a elastinu.
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Kosmetická řada HYDRO KONTROL, v její jedinečnosti bazíruje na
- výtažky z ovoce:
liči, které je bohaté na vitamín C, A a B, kyselinu citronovou, cukr a minerály;
melouny, které jsou zvláště bohaté na účinné látky: vitamín C, B1, B2, beta karoten,
minerály a cukr.
- regulace mazu na rostlinné bázi, která se skládá z výtažků z vodní řeřichy, rukoly a břečťanu.
Souhra všech aktivních substancí a jejich působení poskytují nejlepší péči pro mastnou
a smíšenou pleť.
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HYDRATAČNÍ KRÉM

VÝŽIVNÝ KRÉM

proti stárnutí
LIČI & SEBUM-PHYTO-BALANCE

anti-wrinkle
LIČI & MELOUN & SEBUM-PHYTO-BALANCE

Reguluje hydrataci pleti a tvorbu mazu.
Chrání pleť během celého dne před
dehydratací v důsledku vlivů životního
prostředí např. UV paprsky. S účinnými
látkami se navíc snižuje tvorba
pupínků.

Podporuje proces obnovy pleti. Zajišťuje
sníženou tvorbu mazu, vylepšuje absorpční
kapacitu pleti, vede k rekonstrukci struktury
pleti a vyhlazení vrásek.
Zabraňuje opakované tvorbě pupínků
a černých teček v podkoží.

50 ml

50 ml
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pro vitální pleť po 35. roku života

S procesem stárnutí – po 35. Roku života – se snižuje obsah kolagenu ve struktuře pleti.
K udržení pleti v rovnováze a vitalitě v nadcházejících letech potřebujeme správné pečující
produkty. Produkty, jejichž účinné látky poskytují naší pleti dostatek hydratace a živin,
a také tvorbu kolagenu. Toto zjištění se stane skutečným ve vynikajících produktech
programu Collagen CMF, které obsahují tyto látky:
- kitosan - přírodní polysacharid – hydratuje pleť, snižuje ztrátu vlhkosti a zpevňuje,
- jojobový olej nebo rostlinný vosk je vynikající změkčovadlo, které reguluje obsah
vlhkosti v pleti, stimuluje regeneraci pleti a poskytuje účinnou ochranu,
- extrakt slézu je vynikající dárce hydratace, který dává pleti svěžest,
- olej z pšeničných klíčků pečuje o pleť, regeneruje ji a je bohatý na vitamín E,
- beta-glukan podporuje tvorbu kolagenu, zpevňuje pleť a poskytuje ji odolnost,
- štiplavý mäusedorn (ruscus) podporuje krevní oběh a zabraňuje zadržování vody.
Vedle těchto základních ingrediencí obsahují jednotlivé výrobky také avokádový olej,
olej z pecek hroznového vína, bambucké máslo, Hamamelis - Extrakt, vitamín E, hnědou
Fucus-řasu,…
10

EXTRA
HYDRATAČNÍ
KRÉM

INTENSIVNÍ NA
ŽIVINY BOHATÝ
KRÉM

dlouhotrvající - zvlhčující &
UV ochrana
CHITOSAN & JOJOBA &
MELOUN

dlouhotrvající - zvlhčující &
regenerace
CHITOSAN & OLEJ Z
PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ &
MELOUN

Je vynikající pro denní péči o
pleť po 35. roku života. Hned
po této péči je pleť pevnější –
liftingový efekt, po několika
dnech pevná, hladká, s
menším množstvím vrásek
a je optimálně chráněna
před předčasným stárnutím.
50 ml

Vhodné pro denní péči o extrémně
vysušenou, unavenou a vyzrálou
pleť. Pro všechny ostatní typy pleti
je vhodný jako noční péče.
Obnovuje přírodní energii buněk,
zvyšuje imunitu pleti a zpomaluje
proces stárnutí. Je vhodný také pro
péči o citlivou, jemnou a slabší
pokožku očí. Už po prvním použití
je pleť pevná – liftingový efekt, po
několika dnech má pevnější
strukturu. Menší linky zmizí a
hloubka vrásek se výrazně sníží.
50 ml
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OČNÍ KRÉM
aktivní proti vráskám &
liftingový efekt
CHITOSAN & BETA-GLUKAN &
RUSCUS
Redukuje vrásky, neboť
hydratuje pleť, stimuluje tvorbu
kolagenu a zlepšuje prokrvení.
Již po prvním nanesení je pleť
měkčí a pevnější. Při denním
použití – ráno a večer – se stane
pleť po třech týdnech viditelně
vitálnější, pevnější a odolnější.
Použití: Krém vmasírujte ráno
a večer. Krém může být použit
také jako maska, naneste silnější
vrstvu a po 20 minutách
působení krém vmasírujte.
15 ml
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Tip: pro denní čištění pleti
použijte COLLAGEN CMF
Čistící mléko a zvláště pak
hydratační Tonikum bylo
vyvinuto pro vysušenou pleť.
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fantasická péče čistého luxusu proti vráskám

Zlato s latinským názvem Aurum je drahý kov, který symbolizuje slunce a jeho briliantní
barvy byly vždy přitahovány lidmi jako magnet. Vzhledem ke své vzácnosti, lesku a
odolnosti je zlato ceněno jako symbol moci, bohatství a krásy ve všech civilizacích.
Bylo prokázáno, že zlato omlazuje, vyhlazuje jemné vrásky a zlepšuje tón pleti.
Po působení zlata je pleť viditelně hladší a má nádherný lesk.
Produkty z řady GOLD 24 Ka jsou protkané drobnými částicemi z ryzího zlata, které
přinášejí pleti pozitivní energii, zářivý lesk a luxusní, okouzlující vzhled. V kombinaci
s isoflavonovými produkty má různé pečující účinky.

(+ X O) LUXUSNÍ AMPULE
proti stárnutí & proti vráskám
ZLATO & SÓJOVÝ ISOFLAVON
Jsou vhodné pro všechny typy pleti, zejména
pro slabou a ochablou pleť s výraznými
vráskami. V kombinaci s ostatními produkty
řady GOLD 24 Ka bude pleť hladší a získá
mladší vzhled.
5 x 1,5 ml
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LUXUSNÍ DENNÍ
KRÉM

LUXUSNÍ NOČNÍ
KRÉM

proti stárnutí & proti vráskám
& omlazení
ZLATO & SÓJOVÝ ISOFLAVON

regenerace & proti várskám
& omlazení
ZLATO & SÓJOVÝ ISOFLAVON

Krém je vhodný pro péči o
normální, suchou a smíšenou
pleť. Obsahuje luxusní ryzí
zlato, které v kombinaci s
isoflavonem výrazně zlepšuje
texturu pleti a posiluje její
regenerační schopnost, což se
odráží v jemnějších konturách
obličeje, snížením vrásek a
viditelně lepší elasticitou. Po
této péči vypadá pleť mladší
a krásná.

Luxusní krém je vhodný pro péči
o normální a suchou pleť po 25
letech věku. Luxusní síla ryzího
zlata v kombinaci s isoflavonem
snižuje poškození struktury
kolagenu a elastinu a vede ke
stavbě těchto dvou proteinů.
Unikátní formule proti vráskám
zlepšuje regeneraci pleti, která po
této vzácné péči září mladistvým
vzhledem, zlepšeným tónem a je
hedvábně jemná.

50 ml

50 ml
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Kůže je největší a nejkrásnější orgán, se kterým vnímáme svět,
a svět vnímá nás. Je zrcadlem našeho bytí, naší duše a vyjádření
našeho života. Procesy přírodního stárnutí a projevy stresových
změn zvyšují starosti a osobní nespokojenost mužů a žen.
Speciální produkty řady Vita Derma byly vyvinuty jako okamžitá
a efektivní proměna pleti bez ohledu na pohlaví nebo roční
období.
Výrobky aktivují obnovu buněk a rychle oživují vysušenou,
vyčerpanou a unavenou pleť. Mají aktuální a dlouhotrvající
účinek a jsou nevyčerpatelným elixírem mládí.
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aktivní omlazující péče pro ni i pro něj

OČNÍ SÉRUM

pro »ni« a pro »něj«

liftingový efekt
redukce vrásek tmavých kruhů a napuchlých očí
DEEPALINE & POHANKA & HYALURON
Sérum obsahuje komplex mnoha rostlinných výtažků, stimulátor
kolagenu a zvláštní krystaly, které odráží světlo a opticky zmírňují
vrásky.
Již po prvním nanesení séra se stane pokožka očních partií hladší a
měkčí. Při denním použití - ráno a večer, bude pleť již po 3 týdnech
viditelně pevnější, vrásky budou vyhlazeny a zmizí tmavé kruhy pod
očima nevzhledné váčky.
Použití: sérum jemně vmasírujte nebo naneste na oční partie.
15 ml

ANTI STRESS
SÉRUM
mrazivý efekt
proti stresu & omlazující
efekt
PHYTOAMINE
BIOCOMPLEX
& KAKAOVÉ MÁSLO
& ŽENŠEN
Sérum dodává pleti
energii, která je cítit již
po prvním nanesení. V
prvních 3 až 5 minutách
po nanesení séra je cítit
mírné brnění a poté
příjemný chladivý pocit.
Poté zmizí pocit napnutí
pleti. Sérum posiluje
obrannou schopnost pleti
proti vnitřním i vnějším
faktorům a propůjčuje
předčasně zestárlé pleti
ztracenou vitalitu a
mladistvou svěžest.
Použití: Naneste sérum
2 krát týdně jako podklad
pro hydratační krém.
30 ml
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proti stárnutí

MULTIAKTIVNÍ TEKUTINA
ACE - NANOSOM & KARNOSIN & BETA–GLUKAN
Multiaktivní tekutina proti stárnutí je skutečný elixír pro zpomalení
procesu stárnutí. Aktivní obsažené látky se volně usazují ve vrstvě
kůže, kde buňky čerpají své živiny a vznikají vrásky. Regenerace
a imunita buněk v epidermis je stimulována, škodlivá síla volných
radikálů je účinně neutralizována a pleť je tak chráněna před UV
zářením. Díky enormní síle obsažených látek je zachována
hydratace a péče o pleť. Díky kaskádovému systému a proniknutí
pečujících olejů je zajištěn dokonalý a dlouhotrvající pocit
upravenosti.
Použití: Tekutina slouží jako základ pro každý pečující produkt –
krém nebo masku.
100 ml
pro »ni« a pro »něj«
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nádherná krása
s neuvěřitelným účinkem
Pro požadovaný výsledek si vyberte tyto ampule:
-

HYALURON – s patentovanou kyselinou hyaluronovou pro intenzivní a dlouhotrvající
hydrataci pleti. Pro všechny typy pleti, zejména pro dehydratovanou pleť bez tónu, pro
pleť po 25. roku života, která vykazuje nedostatek hydratace a jako hlavní péče při aktivní
dovolené apod.

-

KOLAGEN – s patentovaným mořským kolagenem, pro okamžitě viditelný liftingový
efekt. Pro zralou pleť s výraznými vráskami, jako preventivní péče proti stárnutí pleti po
30. roku života, pro starší pleť bez tónu a pro pleť s výraznými nepravidelnostmi.

-

AKNÉ – s vysokým podílem kyseliny salicylové, která představuje úspěšné odstranění
problémů znečištěné pleti

-

VITAMÍNOVÝ KOMPLEX – s cennými aminokyselinami a vitamíny k okamžité obnově a
regeneraci pleti. K osvěžení a vitalizaci pleti po 20. roku života, která je vystavena mnoha
vlivům životního prostředí, psycho – fyzické zátěži, nadměrnému stresu nebo kouření.

Doporučujeme 7 denní léčebnou kůru
v kosmetickém studiu, která se koná
nejméně 3 krát ročně.
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Vita Derma Ampule:
- neobsahují parafinový olej, vazelínu, silikony ani parabeny,
- nejsou parfémované,
- neobsahují žádné přidané konzervační látky,
- jsou vhodné pro použití jak se zařízením tak při ruční masáži.

HYALURON

KOLAGEN

dlouhotrvající hydratace & UV ochrana
HYALURON ACID

liftingový efekt
MARINE KOLAGEN & KARNOSIN

Hyaluronová ampule obsahuje 100% přírodní
součásti patentovaných aktivních látek z rostlin,
obnovitelných zdrojů. Vzhledem ke své nízké
molekulární hmotnosti má schopnost intenzivně
pronikat do hlubších vrstev pleti a odpovídá
standardům Eco Cert. Nabízí intenzivní,
hloubkové zvlhčení vysušené pleti a
dlouhotrvající ochranu proti ztrátě hydratace.

Kolagenová ampule obsahuje dehydrogenované
mikrosféry mořského kolagenu, které v kontaktu
s vlhkostí zvýší její objem až 10 krát. Tímto jsou
vyplněny linie vrásek a povrch pleti se vyhladí.
Účinek je okamžitě viditelný: pleť je hladší, získá
svěží tón, je zpevněná a zářivá mladistvou
svěžestí.
1,5 ml

1,5 ml
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AKNÉ

VITAMÍNOVÝ KOMPLEX

zklidnění & antiseptický
SALICYL ACID & ESENCIÁLNÍ OLEJE

vitalizace & regenerace
AMINO ACIDS & VITAMIN A & E

Akné ampule se vyznačují vysokým podílem
kyseliny salicylové a mírným antiseptickým a
adstringentním účinkem. Úspěšně ovlivňuje
odstranění odumřelých kožních buněk, urychluje
prokrvení pleti, čistí ucpané mazové žlázy a
reguluje jejich činnosti. Napomáhá zklidnit
podrážděnou pokožku a podporuje její vitalizaci.

Ampule vitamínového komplexu obsahují
vysokou koncentraci (40 %) aminokyseliny a
vitamínu A a E. Jsou vhodné pro aktivní osvěžení
a vitalizaci pleti, která je denně vystavena
zátěžím životního prostředí, nadměrnému stresu
a kouření. Urychluje proces prokrvení, hydrataci
pleti a má regenerační a revitalizační účinek.

1,5 ml

1,5 ml
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zvláštní regulace pro regeneraci
pleti za pomoci síly ovocných kyselin

Pro kosmetické produkty, které obsahují ovocné kyseliny, platí, že jsou velice účinné při
problémech pleti, kde je vytvořena rovnováha mezi regenerační a degenerační změnou
a zpomalují proces stárnutí pleti.
Produktová řada AHA nabízí spoustu možností a ty nejlepší výsledky při řešení
problémů s pletí, a to z následujících důvodů:
- omlazující a peelingové AHA sérum působí jako organický peeling,
- podporuje regeneraci pokožky a bohatě ji zásobuje vodou,
- odstraňuje malé vrásky a vyhlazuje ty větší,
- hloubkově čistí pleť a zmenšuje rozšířené póry,
- odstraňuje pigmentové skvrny,
- reguluje činnost mazových žláz.
V následujících případech se použití přípravků
z řady AHA nedoporučuje:
- jde-li o nemocnou nebo poškozenou kůži,
- jde-li o pleť s rozšířenými vlásečnicemi (červené žilky),
- jedná-li se o extrémně suchou nebo tenkou pokožku,
- během opalování.
Pleť, po nanesení ovocných kyselin, je citlivá na sluneční světlo,
proto jsou tyto produkty vhodné zejména pro večerní péči.
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ČISTÍCÍ PĚNA
pro všechny typy pleti
Pěna jemně, ale hloubkově
čistí všechny typy pleti, pleť
odmašťuje a připravuje ji k
dalšímu ošetření. Výborně
se hodí k odlíčení očního
make-upu a nedráždí oči.
200 ml

FLUIDUM S
TEKUTÝMI
KRYSTALY

REGENERAČNÍ
& HYDRATAČNÍ
KRÉM

pro mastnou pleť
KOMPLEX OVOCNÝCH
KYSELIN

pro suchou pleť
KOPLEX OVOCNÝCH
KYSELIN

Fluidum je určeno k ošetření
mastné pleti. Podporuje
kožní regeneraci a obnovuje
zásobení pokožky vodou,
zmenšuje rozšířené póry
a normalizuje činnost
mazových žláz. Odstraňuje
malé vrásky, viditelně
vyhlazuje velké vrásky
a zmírňuje nepravidelnou
pigmentaci pleti.

Krém je určen k péči
o suchou pleť náchylnou
k tvorbě vrásek a pro pleť
po třicítce. Podporuje
regeneraci pleti a hloubkově
ji hydratuje. Odstraňuje
malé vrásky, viditelně
vyhlazuje velké vrásky a
zmírňuje nepravidelnou
pigmentaci pleti.
50 ml

50 ml

23

pro »ni« a pro »něj«

Rostlinné pečující oleje obsahují
mnoho různých složek, které jsou
nesobeckým darem přírody pro úplně
kompletní dobrý pocit. Nenasycené
mastné kyseliny, proteiny, vitamíny,
minerály apod. dávají pleti možnost
chránit svou vitalitu a přirozenou
obranyschopnost před vnějšími vlivy
předčasného stárnutí. Použití
rostlinných pečujících olejů, které
mohou být dodatečně zlepšeny
několika kapkami éterického oleje,
nám umožňuje péči, která poskytuje
pleti energii a koncentrované živiny,
optimální ochranu před ztrátou
hydratace a podporuje přirozený
proces regenerace.
Poznámka: Péče s rostlinnými
pečujícími oleji – možné také s
přidáním éterických olejů – je péče,
která kompletně pasuje každému
zákazníkovi.
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intenzivní přírodní péče

ALOE VERA olej

JOJOBOVÝ olej

Je cenný olej z rostliny, která je správně
nazývána jako „Rostlina života“. Obsahuje
mnoho látek, které společně harmonicky
působí, a proto nabízí pleti hydrataci,
bohatou péči a ochranu před nadměrnou
ztrátou vlhkosti. Olej je vhodný pro
všechny typy pleti, které trpí nedostatkem
hydratace. Dá se také použít pro mastnou
pleť.

Olej se získává z velice odolného stromu –
Jojoba. Chemická konzistence je vosk, proto
je v praxi často nazýván jako „tekutý vosk“.
Olej je extrémně bohatý na vitamín E a skvěle
se spojí s kožním mazem, což znamená, že
nedochází k ucpávání pórů a nezanechává
žádné skvrny na pleti, naopak zanechává
příjemný pocit svěžesti. Je vhodný pro péči o
vysušenou pleť s narušenou hydrolipidovou
rovnováhou a tendencí ke vzniku vrásek. Olej
je také typický Emollient, chrání pleť před
nadměrným vysušením a oxidativním stresem.
Doporučuje se také pro sluncem poškozenou
pleť.

30 ml

Olej Z PŠENIČNÝCH
KLÍČKŮ
Je vysoce výživný olej, který je obohacen o
vitamíny – Provitamín A, vitamín E, skupiny
B – nenasycené mastné kyseliny a proteiny.
Je zvláště vhodný pro suchou pleť, která je
náchylná na odlupování kožních buněk.
Poskytuje pleti živiny a hydrataci a navíc
posiluje schopnost regenerace a přirozené
ochrany.
Vzhledem k jeho vlastnostem, je olej
vhodný pro péči o nehty. Zabraňuje
lámání a třepení nehtů.
30 ml

30 ml

MULTIVITAMÍNOVÝ olej
A, B, E, F
Je to směs jemných pečujících olejů
obohacená o vitamíny A, B, E a F. Je určen
pro denní péči a k ochraně všech typů pleti.
Podporuje schopnost obnovy pleti a chrání
ji před škodlivými vlivy životního prostředí,
přičemž si zachovává hydro – lipidovou
rovnováhu.
30 ml
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vyživující péče s
hrozny proti stárnutí

Skutečnost, že hrozny a víno jsou klíčem k věčnému mládí, znali již v dávných
dobách staří Egypťané, Řekové a Římané. Po staletí celé generace využívaly hroznů
k zachování zdraví, mládí a krásy, ke zpevnění pokožky a k udržení mladého vzhledu.
Hrozny a víno obsahují více než 1.000 složek, které jsou pro pleť nezbytné: vitamíny,
minerály, polyfenol a ovocné kyseliny, které působí na vyhlazení známek stárnutí pleti.
Přírodní aktivní látky obsažené v produktech WINE THERAPY:
-

Hroznový olej je bohatým zdrojem vitamínů a nenasycených mastných kyselin.
Podporuje přirozenou činnost pleti a působí jako antioxidant. Antioxidanty úspěšně
neutralizují činnost volných radikálů a snižují nebo dokonce zabraňují škodám
způsobeným volnými radikály. Tento olej je rychle vstřebává do pokožky, udržuje
hydrataci, živiny a péči. Je vhodný pro všechny typy pleti, zejména pro péči o zralou
a suchou pleť.

-

Extrakt z bílých vinných hroznů a šampaňského – opojnou vůní hroznů představuje
vzácnou, přírodní a antioxidační složku, která podporuje efektivní ochranu proti
stárnutí pleti.

-

Vitamín A a E nabízí podporu při budování ochrany pleti proti negativním oxidativním
vlivům volných radikálů, které se projevují předčasným stárnutím.
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Všechny produkty WINE THERAPY:
- obsahují vysoký podíl přírodních látek,
- obsahují rostlinné emulgátory,
- neobsahují parafinový olej, vazelínu, silikony ani parabeny,
- bez umělých barviv.

HYDRATAČNÍ VINNÝ KRÉM
proti stárnutí & dlouhotrvající hydratace
HYDRATAČNÍ KOMPLEX & VÝTAŽKY Z
ŠAMPAŇSKÉHO
Krém je bohatý na přírodní zdroje pro zářivý a
mladistvý vzhled pleti. Blahodárným hydratačním
komplexem, olejem z hroznových jadérek,
výtažku z bílých hroznů a šampaňského poskytuje
bohatou hydrataci a péči o strukturu obličeje, krku
a dekoltu. Stimuluje přirozenou aktivitu pleti a
zmírňuje předčasné známky stárnutí.
Použití: Vhodný k ošetření pleti se zjevnými
příznaky zralosti. Doporučujeme krém používat
současně s Vitamínovým koncentrátem z hroznů.
50 ml

VYŽIVUJÍCÍ
VINNÝ KRÉM
hydro – lipidová rovnováha
OLEJ Z HROZNOVÝCH
JADÉREK & VÝTAŽEK Z
HROZNŮ
Synergie hroznů a oleje z
hroznových jadérek, sójových
bobů a pšeničných klíčků.
Tato bohatá péče zásobuje
plet výživnými látkami, lipidy a
hydratací, stimuluje přirozenou
strukturu a redukuje předčasné
známky stárnutí.
Použití: pro zralou pleť,
s vráskami, unavenou nebo
ochablou bez lesku. Před
použitím krému naneste
Hroznový vitamínový
koncentrát.
50 ml

28

VITAMÍNOVÝ
KONCENTRÁT
Z HROZNŮ

ZPEVŇUJÍCÍ VINNÉ
MLÉKO (LOTION)
PRO TĚLO

suchý olej
proti vráskám & proti stárnutí
OLEJ Z HROZNOVÝCH
JADÉREK & VITAMÍN A & E

zpevnění & zlepšení pružnosti
BIOKOMPLEX & VÝTAŽEK Z
HROZNŮ

Obsahuje jedinečnou kombinaci
přírodních aktivních látek (olej z
hroznových jadérek, linolenová
a Olein – kyselina stejně jako
vitamín E a A), které podporují
strukturu pleti, omlazují ji a
zlepšují přirozenou strukturu.
Olej poskytuje pleti dostatečnou
hydrataci, lipidy a ochranu před
nadměrnou ztrátou hydratace v
hlubokých vrstvách kůže.
Každodenní použití vede k
redukci vrásek, zlepšuje pevnost
a vylepšuje elasticitu pleti.
Současně působí jako přirozená
ochrana před agresivními
volnými radikály, čímž oddaluje
stárnutí pleti, tvorbu vrásek a pleť
září mladistvou svěžestí.
Přestože se jedná o koncentrát
hroznových jader na olejové
bázi, musíme zdůraznit, že se
pleť nemastí a olej se rychle
vstřebává.

Kromě vzácných složek z
hroznů obsahuje mléko
jedinečný biokomplex z
extraktu tropické madle,
černého bezu a Tanin –
kyseliny. Pravidelným
používáním mléka se zlepší
elasticita pleti a pevnost,
podpoří se prokrvení pleti a
pleť je chráněna před
předčasným procesem stárnutí.
Extrakt z centelle asiatice
(tygří tráva) má drenážní
efekt, napomáhá
odbourávání tuků,
posiluje elasticitu
pleti a přispívá k
regeneraci. Přidané
bambucké máslo
poskytuje pleti
hydrataci. Pečující
výživné látky
zklidňují pleť
a poskytují jí
ochranu před
vysušením.

30 ml
250 ml
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přírodní péče proti stárnutí pleti

V péči o krásu znamená mléko a med už mnoho let zdroj slavné shovívavosti, prosperity
a blahobytu. Pro mladší a krásnější vzhled před mnoha stoletími, v časech faraonů egyptská
královna Kleopatra pečovala o pleť pravidelnými mléčnými koupelemi.
Kombinace mléka a medu se stala před mnoha staletími synonymem bohatství a blahobytu,
dnes se raději používá jako označení přebytku rčení »země mléka a medu«.
Pro-Age péče Milk & Honey obsahuje:
-

-

-

-

želé royale extrakt – je jeden z nejdokonalejších přírodních produktů s vysokou
biologickou hodnotou. Obsahuje mnoho vitamínů, minerálů a enzymů. Je pozoruhodný
bio – stimulátor a antioxidant a přispívá k podpoře imunitního systému.
bambucké máslo – tato exotická, ze semínek bambuckého stromu získaná látka je velice
bohatá na antioxidanty, mastné kyseliny a vitamíny. Hydratuje pleť, působí protizánětlivě
a výživně.
kokosové mléko – poskytuje pleti hydrataci a vláčnost. Na základně příjemné vůně
působí uvolněně na tělo a ducha a je nepostradatelné Emollient při péči o citlivou pleť
a při regeneraci.
kokosový olej – lisovaný za studena z bílého kokosu vzniká přírodní olej bohatý na
vitamíny a mastné kyseliny, které chrání pleť před volnými radikály a předčasným
stárnutím.
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Vedle vysokého podílu přírodních složek
obsahují produkty MLÉHO A MED:
- rostlinné emulgátory
- neobsahují žádné parafínové oleje,
vazelínu, silikony ani parabeny
- bez umělých barviv.

CUKROVÝ PEELING

MÁSLO PRO PÉČI O TĚLO

pro tělo
zeštíhlení & péče o tělo
BAMBUCKÉ MÁSLO & HNĚDÝ CUKR

hydratace & hladkost
BAMBUCKÉ MÁSLO
& GELÉE ROYAL EXTRAKT

Pro intensivní čištění a přípravu pleti
pro další péči. Cukrový peeling účinně
odstraňuje vrchní vrstvu odumřelých
kožních buněk. Díky příměsi bambuckého
másla a jojobového oleje, který obsahuje
vysokou koncentraci mastných kyselin,
může pleti poskytnout kompletní péči.
Po použití peelingu je pleť dobře vyčištěná,
hladká, pružná a dokonale připravená na
další péči.

Tělové máslo je nezbytné pro péči o
všechny druhy pleti, od velice vysušené
pleti k intenzivní hydrataci, vitalizaci a
regeneraci a k posílení imunitního systému.
Bambucké máslo obsahuje vysokou
koncentraci přírodních mastných kyselin,
které jsou důležité pro regeneraci kožních
buněk a k redukci vrásek.
Také se doporučuje pro efektivní péči proti
vzniku strií.
Použití: pořádně máslem masírujte žádané
místa na těle.

200 g

250 ml
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péče pro odstranění celulitidy a tvarování těla

Celulitida je trápení, které nevzniklo ani nezmizne přes noc. To také znamená, že pokud se to
má podařit, tak buď samostatně, nebo s pomocí speciálních technik v kosmetickém salonu –
nesmíme usnout na vavřínech. Postaráme se, aby se celulitida nevrátila a pleť zůstala napnutá.
Možná něco méně intenzivní péče by se měla stát denním rituálem.
Nezapomeňte: další péče doma se stará o zachování výsledků profesionální péče.

AKTIVATOR
REMINERALIZACE
- PĚNA
vitalizace pleti
ŽENŠEN& POMERANČ
& YLANG-YLANG
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Stimuluje cirkulaci a vylepšuje
metabolismus pleti tím, že pleť může
lehce přijímat aktivní látky z pečujících
produktů. Pěna se používá zejména v
případě péče proti celulitidě, kde
zlepšuje působení jednotlivých látek,
buď při intenzivní mineralizaci pleti,
protože minerály mohou být ztraceny
během anticelulitidního ošetření nebo
když má být zlepšeno působení látek
v produktech proti celulitidě.
150 ml

GEL PROTI
CELULITIDĚ
lipolit & drenáž
& zpevňující efekt
KOMPEX AMAZONU
Nová generace extraktu
s amazonských rostlin.
Počáteční pocit chladu
stimuluje prokrvení a
metabolismus. Aktivní
látky působí v
rovnováze a intenzivně
odbourává tuk, aktivuje
vyměšování vody
a škodlivých látek,
podporuje obnovu
vazivové tkáně a
stlačuje strukturu pleti.
Použití gelu ve spojení
s profesionálním anti
celulitidním ošetřením
v kosmetickém salonu
zaručují účinek.
150 ml

ZPEVNĚNÍ PLETI
ZPEVŇUJÍCÍ
KRÉM
zpevnění
& liftingový efekt
AMAZONSKÝ KOMPLEX
Zvolenou kombinací
extraktu z rostlin z
Amazonie je aktivována
regenerace poškozených
pojivových tkání, tvorba
kolagenu a elastinu
a obnova dodávky
hydratace. Právě proto je
krém obzvláště vhodný
po anticelulitidním
ošetření nebo dietě aby
zamezil oslabené pleti
a známkám stárnutí.
Dokonce již po prvním
použití je pleť pevnější a
hladší. Po jednom týdnu
je vylepšena struktura
pleti a stává se viditelně
pevnější.
150 ml

35

LIPO DETOX FINISH
termo efekt & antifat-storage
POSVÁTNÝ LOTUS & RICINOVÝ OLEJ
Skrz sílu přidaných extraktů posvátného
lotusu a arniky je stimulováno
prokrvení pleti, aktivována lipolýza a
stimulována drenáž v oblasti celulitidy.
Olej redukuje ukládání tuku, záněty
a zadržování vody v těle. Pravidelným
použitím se stane pleť hladší a jemně
heboučká.
150 ml
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ANTI HAIR GROWTH

GEL PO DEPILACI
uklidňující & antiseptický
PLANTAFLUID KOMPLEX AHA & ALOE VERA
Pečuje o redukci růstu chloupků a zpomaluje dorůstání. Gel
jemně desinfikuje pokožku a brání vzniku červených flíčků.
Je vhodný pro chloupky na obličeji a těle, pro všechny barvy
pleti, pro muže i ženy. Napomáhá proti růstu chloupků.
Použití: rovnoměrně naneste gel ihned po depilaci /
odstraňování chloupků případně po holení a nechtě působit.
Neoplachujte!
Doporučujeme denní použití nejméně 10 dnů po depilaci
nejlépe večer před spaním, kdy jsou kožní buňky
nejaktivnější.
150 ml
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pro »ni« a pro »něj«

KAMILICA
extra sensitive

ANTI STRESOVÉ
SÉRUM

přírodní řešení
pro péči o velmi
citlivou a
zarudlou pleť

pro přecitlivělou pleť
ANTI-COUPEROSE PÉČE

couperose care

Vybraná formule přírodních látek působí na
mnoha úrovních: intensivní zklidnění, snížení
citlivosti pleti, urychlení regenerace a zlepšení
struktury a elasticity pleti. Posiluje přírodní
ochranu pleti, redukuje malé červené žilky,
zmírňuje nepříjemnou vyrážku na obličeji
a obnovuje přírodní zář pleti.
Produkty neobsahují žádné parabeny
ani parafín a jsou bez umělých barviv
a alkoholu.
30 ml

ALOE VERA
HYDRATAČNÍ TONIKUM
PRO OBLIČEJ I TĚLO
osvěžení & relaxace
ALOE VERA & ALLANTOIN
38
Spray Aloe vera působí enormní silou na hydrataci a svěžest. Je vhodný
v každém okamžiku pro všechny typy pleti, zejména pro vysušenou,
popraskanou a podrážděnou. Příjemně chladí a zklidňuje sluncem
podrážděnou pleť. Obsah:
- aloe vera barbadensis gel, který dodává pleti hydrataci, zklidňuje
a oživuje proces tvorby;
- allantoin zkracuje čas pro obnovu buněk, snižuje rizikové bakterie
pleti a zlepšuje obsah hydratace.
100 ml

Nákup produktů Salon Exclusive HOME CARE je možný především ve vybraných kosmetických salonech.
Produkty naleznete na internetových stránkách www.kozmetika-afrodita.cz
CZ: Výhradní zastoupení prodeje
Ivona Štamposká, Dolní Bečva 579, 756 55
tel: +420 571 629 007, gsm: +420 606 109 209
www.kozmetika-afrodita.cz

